
4-р Ангийн Сурагчдын Хуучин Журмаар Хичээллэх Маягт 
2020 оны Hамарын Бага Сургуулийн Хамрагдах Хүрээний Үйл Явц 

Одоо 4-р ангид сурч байгаа сурагчид (2021-22 оны хичээлийн жилд 5-р ангид элсэх) 
 

 
2020 оны 12-дугаар сарын 3-ны өдөр Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс 2021-22 оны хичээлийн жилд хэрэгжих бага сургуулийн хамрагдах 
хүрээний хязгаарын үйл явцыг батлав: 
Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс 2021-22 оны хичээлийн жилд 5-р ангид элсэх сурагчдыг хуучин 
журмаар хичээллэх заалтыг батлав. Хуучин журмаар хичээллэх тухай заалт нь 2020 оны 12-дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар 2021-22 
онд АXС-ийн 5-р ангид (энэ хичээлийн жилийн 4-р ангийн сурагчид) суралцах сурагчид одоогийн сургууль дээрээ үлдэх боломжийг 
олгоно. (McKinley сургуулийн оюутнуудын хувьд хуучин журмаар хичээллэх тухай заалт нь 2021-22 оны хичээлийн жилд Reed сургууль 
дээр суралцах юм.) 2021-22 оны хичээлийн жилд одоогийн сургууль дээрээ үлдэхээр сонголт хийсэн сурагчид хуучин журмаар 
хичээллэх боломжтой боловч АXС-ийн тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэх боломжгүй болохыг анхаарна уу. 

Сургуулийн зөвлөлийн батламж, шилжилт хөдөлгөөн, газрын зураг, мэдээллийн хүснэгт зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээлэлүүдийг: 
www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries 

Энэ маягтыг хэн бөглөх вэ? Одоогоор 4-р ангид сурч байгаа мөн 2021-22 оны хичээлийн жилд 5-р ангид элсэх, болон бусад хамрагдах 
хүрээнд хуваарилагдсан сурагчдын эцэг эх/асран хамгаалагчид. 

Гэр бүлүүд бөглөсөн маягтыг АXС-д 2021 оны нэгдүгээр сарын 8-ны 16 цагт хэрхэн буцааж өгөх вэ? 

Маягтын цахим хуулбарыг www.apsva.us/engage/notification цахим хуудаснаас татаж аван бөглөсөн маягтыг дараах байдлаар 
буцаана уу: 

• Бүрэн бөглөсөн маягтыг apsboundaries@apsva.us цахим шуудан рyy илгээнэ үү 

• Бүрэн бөглөсөн маягтыг сканнердах эсхүл зургийг нь аваад apsboundaries@apsva.us цахим шуудангаар илгээнэ үү  
• Бүрэн бөглөсөн хуудсыг хүүхдийнхээ одоо сурч байгаа сургуулийн шуудангийн хайрцагт илгээнэ үү 

Хуучин журмаар хичээллэх нь К-3 ангийн сурагчдад хамаарахгүй 

Бүх мэдээллийг тодорхой хэвлэ. 

1. Сурагчийн нэр (одоогоор 4-р анги):_____________________________________________________________________ 
                                                                               (Өөрийн нэр)                                                         (Овог нэр) 

2. Сурагчийн үнэмлэх:  __________________________________________ Одоо сурч буй анги; _______________________________  

3. Сурагчийн одоогийн xамрагдах xүрээний бага сургууль: _____________________________________________________________  

4. Одоо 4-р ангид сурч байгаа сурагчаа 2021-22 оны хичээлийн жилд одоогийн сургууль дээрээ үлдээх бодолтой байна уу? 

□ Тийм □ Үгүй 

7. Энэ мэдээлэл зөв эсэхийг миний бие баталж байна. Хэрэв баталгаажуулсан мэдээллийн буруу болохыг, тогтоовол энэ маягт 
хүчингүй болно гэдгийг би ойлгож байна. 

8. Эцэг эх / асран хамгаалагчийн нэр: _______________________________________________________________________________  

9. Өдрийн цагаар барих утас:  ______________________________ Гар утас: _______________________________________________  

10. ________________________________________________________________________ Эцэг эх / асран хамгаалагчийн 

гарын үсэг: __________________________________________Огноо:_______________________________________________ 

 

 

Хүлээн авсан огноо: Хүлээн авсан: 
Баталгаажуулах тэмдэглэл:  

 


